
Aula de recursos de Tecnologia Prevenció de riscos P5

P5:P5:  Risc d'incendiRisc d'incendi
 Objectius

1. Conèixer les normes bàsiques en protecció contra incendis que ha de complir l’aula de 
tecnologia.

2. Classificar el tipus de focs existents així com el tipus d’extintor adient per cada foc.
3. Saber utilitzar correctament un extintor  i  valorar la importància de que estiguin en bon 

estat i complint la normativa.

Descripció

Conceptes bàsics

El foc és el resultat d’una reacció química produïda en entrar  en contacte un combustible 
amb l’oxigen (element  normalment  present  en  l’aire).  Lògicament,  per  a que la  reacció 
s'inicií és necessària una font de calor (focus d’ignició).

- Combustible:  Els  diferents  materials  (gasos,  líquids  i  sòlids)  determinen  unes 
característiques  especials  per  a  cada  foc.  En  general,  es  consideren  matèries 
combustibles totes aquelles que poden generar vapors inflamables.

- Comburent: és l’oxigen de l’aire (que conté un 21% en volum d’oxigen), sense el qual el 
foc no és possible. D’aquí que també es defineixi com: una mescla de gasos en la qual 
l’oxigen  està  en  proporció  suficient  perquè  en el  seu interior  s’iniciï  i  desenvolupi  la 
combustió.

- Energia  d’activació o  focus  d’ignició:  és  la  mínima energia  per  iniciar  una  reacció. 
L’energia és aportada pel focus d’ignició, que pot ser tèrmic, elèctric, mecànic o químic.

- Reacció en cadena: és el procés pel qual progressa la reacció en el si de la mescla 
comburent-combustible.
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Mesures de prevenció. Mètodes d’extinció

1. Dilució
Consisteix en l’eliminació o dispersió del combustible, de manera que el foc no 
pugui ser alimentat. Per exemple, en un incendi de gas, tancant la clau de pas.

2. Refredament
Consisteix en eliminar el calor fins a una temperatura inferior a la d’ignició, de 
manera que s’eliminin els gasos.

3. Sufocació
Es tracta d’impedir que els vapors combustibles es posin en contacte amb l’oxigen 
atmosfèric.

4. Inhibició catalítica
Es trenca la reacció en cadena impedint el desenvolupament de les reaccions 
químiques dels diferents gasos emesos per l’acció de la calor, que són els que 
composen la flama.
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Extintors portàtils

L'extintor és un aparell que conté un agent apte per a apagar el foc. L’agent 
extintor serà projectat i dirigit sobre el foc per l’acció d’una pressió interna.

Les  característiques,  els  criteris  de  qualitat  i  els  assaigs  d’eficàcia  dels 
extintors mòbils s’especifiquen a la ITC-AP5 del Ministeri d’Indústria i Energia i 
a la norma UNE 23.110 en les seves diverses parts.
En qualsevol cas, l’eficàcia de cada extintor, i també l’agent que conté, han de 
ser indicats a l’etiqueta que va adherida al cos de l’aparell.

Parts principals de l’extintor:

1) Carcassa 
2) Nitrogen
3) Buit
4) Manòmetre
5) Extractor
6) Mànec
7) Gallet
8) Passador
9) Màniga
10) Llança

Forma d’utilització

1. Agafar l’extintor, comprovant que està en condicions i es pot utilitzar pel tipus de foc que 
hi ha.

2.  Extreure el  passador  i  la  mànega (quan es realitza aquesta operació s’ha d’agafar  la 
mànega  perquè  al  estar  sotmesa  a  pressió  existeix  la  possibilitat  de  bellugar-se 
violentament)

3. Colpejar la base per tal de què la pols no quedi aglomerada.
4. Apuntar amb l’extintor a la base de les flames.
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Quan es tracta de protegir quadres, motors elèctrics o maquinària sota tensió elèctrica, és 
convenient usar extintors d’anhídrid carbònic, ja que aquest agent extintor és poc conductor 
de l’electricitat.
Els  agents extintors han de ser eficaços per al  tipus de foc que han d’apagar.  La taula 
següent mostra l’adequació dels diversos tipus d’agents extintors a les diferents classes de 
focs.

TIPUS DE FOC

Tipus A Foc  de  matèries  sòlides  (paper,  fusta,  teixits  naturals,  etc.)  que 
produeixen brases i cendres.

Tipus B Foc de líquids o sòlids liquables (cera, olis, alcohol, greixos, gasolina, 
dissolvents en general, etc.) que no deixen residus.

Tipus C Foc  de  gasos  combustibles  que  cremen  molt  ràpidament  (butà,  gas 
natural, acetilè, etc.)

Tipus D Foc originat per certs productes químics o metalls combustibles (com el 
sodi, potassi, alumini polvoritzat, liti, titani, etc.)

Agent extintor
Classe de foc (UNE EN 2 : 1994)

A
(sòlids)

B
(líquids)

C
(gasos)

D
(metalls)

Aigua polvoritzada *** *   

Aigua a raig **    

Pols BC (Convencional)  *** **  

Pols ABC (Polivalent) ** ** **  

Pols espec. metalls    **

Escuma física ** **   

Anhídrid carbònic * **   

        *** Molt adequat         ** Adequat        * Acceptable

Boques d’incendi equipades (BIE)

Són  dispositius  constituïts  per  una  font  de 
subministrament d’aigua, una vàlvula i un ràcord 
de connexió normalitzat connectat a una mànega 
acabada amb una llança.

Normalment  disposen,  a  més,  d’un  manòmetre 
per  veure  la  pressió  d’aigua  de  la  xarxa.  El 
conjunt  s’acostuma  a  disposar  a  l’interior  d’un 
armari metàl·lic, penjat a la paret, amb un tapa metàl·lica pintada de color vermell amb la 
instrucció:  "Per  a  ser  usat  en  cas  d’incendi",  o  bé  amb  una  tapa  de  vidre  o  material 
transparent  amb  la  instrucció  anterior  o  amb  la  indicació:  "Trenqueu  la  tapa  en  cas 
d’incendi".
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Senyalització de les BIE
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Les boques d’incendi equipades (BIE) s’alimenten d’una xarxa exclusiva contra incendis, de 
diàmetre igual o superior al de la BIE.

Existeixen dos tipus:
• BIES de 45 mm. de diàmetre (BIE-45, antiga IPF-43 segons la NTE-IPF-74) 
• BIES de 25 mm. de diàmetre (BIE 25). 

                            
Instal·lacions de proteccions contra incendis

Extintors portàtils

1. Tots els edificis, excepte els habitatges unifamiliars, han de disposar d'extintors en 
nombre suficient de forma que el recorregut real en cada planta des de qualsevol 
origen d’evacuació fins un extintor no superi els 15 m.

2. Els extintors es disposaran de forma tal que puguin ser utilitzats de manera ràpida i 
fàcil.  Sempre  que  sigui  possible,  es  situaran  de  forma  que  l’extrem  superior  de 
l’extintor es trobi a una alçada sobre el sòl menor de 1,70 m.

Instal·lació de detecció i alarma

Els edificis destinats a la docència han de disposar d'una instal·lació de detecció i alarma.

La instal·lació ha de complir les condicions següents:

a) Es disposaran polsadors manuals a l’interior dels locals de risc alt i mig.
b) Es disposaran detectors manuals adequats a la classe de foc previsible a l’interior de tots 
els locals de risc alt.
c)  Els equips de control  i  senyalització  han de tenir  un dispositiu  que permeti  l’activació 
manual i automàtica dels sistemes d’alarma.
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Activitats

Activitat 1

Avalueu les condicions dels extintors de l’aula de Tecnologia

Hi ha algun extintor a l’aula de Tecnologia? 
Acompleix la normativa?

Està senyalitzat l’extintor? Dibuixeu i 
acoloriu el seu pictograma

A quina alçada es troba? Considereu que 
és important l’alçada on es troba l’extintor? 
Per què?

Si no es així, a quina distància de l’aula es 
troba l’extintor que estigui més a prop? 
Supera els 15 m de distància?

Sabeu de quin tipus és? Observeu-lo i 
digueu per a quin tipus de foc es pot 
utilitzar.

L’extintor ha passat la última revisió 
obligatòria?
Quan serà la propera revisió? En què 
consisteix aquesta operació?

Fixeu-vos de quina data és l'últim 
timbratge? Quan ha de ser el proper? 
Sabeu en què consisteix?

Activitat 2

Poseu el nom de les parts d’un extintor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Activitat 3

Ordeneu les vinyetes en l’ordre correcte d’utilització. 

1 2 3 4

                

             a)                           b) 

  c)               d)
   
Activitat 4

Sabeu el significat  de les diferents figures què hi ha en un pla d’evacuació? Quina 
informació dóna cadascuna?

Activitat 5

Sabeu quina és la diferència entre una evacuació i un confinament? Quines accions s'han de 
fer en cada un dels casos?
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